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V Praze dne 5. května 2020 

                                                                                 Č. j.: MPSV-2020/91150-250 
 

Informace k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - upřesnění 
k aktuálním usnesením vlády o přijetích krizových opatřeních 

 
V návaznosti na doporučení MPSV ze dne 30. 4. 2020, č. j. MPSV-2020/91151-250 
informujeme o naposledy vydaném usnesení vlády týkající se omezení volného 
pohybu osob s účinností od 11. 5. 2020 (usnesení vlády č. 490 ze dne 30. 4. 2020), 
které může být aplikováno též do výkonu SPOD.  
 
Podle tohoto opatření nadále platí povinnost zachovávat na veřejně přístupných 
místech odstup mezi osobami alespoň 2 metry, zakazují se vzdělávací a jiné 
hromadné akce s účastí více než 100 osob a při hromadných akcích ve venkovních i 
vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob musí být zachováván 
odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti a musí být k 
dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.  
 
To znamená, že např. při komunikaci s rodinami v rámci výkonu SPOD nebo specificky 
při přípravě k přijetí dítěte do rodiny nemusí být mezi manžely nebo jinými členy rodiny, 
kteří se společně přípravy zúčastní, zachováván rozestup 2 metry. 
 
K dnešnímu dni zůstává platné usnesení vlády upravující omezení pohybu osob 
ze dne 23. 4. 2020 č. 452, které do 11. 5. obecně konání hromadných akcí nepřipouští 
a za vymezených podmínek dovoluje pouze tréninky sportovců, sňatečné obřady, 
bohoslužby a zasedání spolkových orgánů, podrobně též viz doporučení MPSV ze 
dne 30. 4. 2020. 

Přílohy: 

Usnesení vlády-krizová opatření s účinností od 11. 5. 2020 

Usnesení vlády- krizová opatření s účinností od 24. 4. 2020 

Určeno pro: 

- všechny krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy 

- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

- osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 1 písm. 

d) a f) zákona o SPOD 

   Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová 
   ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí     
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